
2. ДОПРИНОС  ЛИКОВНОГ 

СТВАРАЛАШТВА ПОЈЕДИНИМ 

АСПЕКТИМА  РАЗВОЈА ДЕЧЈЕ 

ЛИЧНОСТИ



Сегменти - поглавља

• Смисао, значај и функција ликовног васпитања 
и образовања

• Развој чула и физички развој 

• Когнитивни развој и развој интелигенције 

• Социо-емоционални развој

• Развој стваралачке комуникације

• Развој креативности

• Естетски и ликовно-обликовни развој

• Развој критичког мишљења и естетских 
критеријума  



Смисао, значај и функција ликовног 

васпитања и образовања

• Уметност = рефлексија културе

• Смисао = постепено увођење деце у 

ликовну културу . 

• Ликовно стваралаштво – oбезбеђује шансу 

да дете истражује, притом прави грешке, 

уочава, показује и изражава 

емоције...дакле, има и даље стиче животна 

искуства (V. Lowenfeld).



Ставови (преглед)

• Естетске активности = самоизражавање, 

прва стваралачка експресија детета. Развој 

дечије креативности притом није 

континуиран као код интелектуалних 

способности(Ж. Пијаже).   



Херберт Рид

• У делу Васпитање путем уметности аутор осуђује 
“интелектуалистичку” педагошку праксу која 
једнострано развија човека све до осиромашења и 
отуђења.

• Уметност треба да буде фундаментална основа 
васпитањаи образовања и тако допринесе 
интегралном доживљавању искуства.

• Основни мотив детета је да савлада страх 
одвојености од мајке.

• Дечији цртежи су одређени чулним доживљајем 
(Херберт Рид).



Естетско

• Естетске потребе детета се не могу сводити 
само на унутрашње потребе  и активности. 
Развој естетског односа има свој 
континуитет и своје фазе али и темпо, ниво 
и квалитет сензибилитета и стваралачког 
израза.

• Све ово зависи од васпитања и  
индивидуалних особина (Даринка 
Митровић).



Дечија игра

• Дечија игра је блиска естетским

активностима (P. Laskaris).

• Систематским методичким поступцима 

могуће је развијати естетске способности 

код деце.



Истраживања дечијег ликовног 

израза потврђују :

• Изузетан значај ликовног васпитања и образовања.

• Креативност је присутна у сваком детету(Емил 
Каменов).

• Стваралачки израз детета је близак уметничком који 
је глобалан, интуитиван и метафоричан, као такав  
има даљу интегративну функцију у односу на 
искуство детета .



Закључак поглавља

• ВАЖНО: Искусан васпитач преко 
ликовних радова прешколске деце може да 
сазна пуно о деци и оно што нису у стању 
да му вербално саопште (нпр. проблеме, 
унутрашње конфликте, којих и сама нису 
свесна). 

• Посматрање и праћење стваралачког 
изражавања је најбољи начин за упознавање 
развоја детета. 



Машта, моторика, емоције, 
сликовно памћење....



Развој чула и физички развој

• Развој опажања могуће је пратити у дечијем 

ликовном изражавању на основу 

перцептивног искуства и његовог 

коришћења у цртању, сликању и 

тродимензионалном обликовању.

• Визуелно искуство: способност уочавања 

боја, облика и просторних односа.



Нпр. чуло додира: гњечење глине, 

пластелина, теста...



Тесто 









Простор и просторни односи 

• Развој визуелног опажања огледа се и кроз 
уочавање сложених просторних односа.

• Док мало дете познаје и разуме само простор 
који га непосредно окружује , са узрастом и 
новим искуствима то се постепено мења.

• Телесни развој: кординација ока и руке, 
контрола покрета...цртањем до самоспознаје 
тела  исл.



Когнитивни развој и развој 
интелигенције

• Интелектуални развој се најбоље сагладева 
кроз нарастајућу свест  детета о себи и 
својој околини. Отуда се цртеж човека 
користи као један од тестова
интелигенције, погодан нарочито у 
случајевима када скромне вербалне 
способности отежавају комуникацију са 
дететом.



Цртеж предшколског детета 





Сазнавање - учење

• Когниција и ликовне активности уско су 

повезане.

• Интелектуални процеси су од великог 

значаја за разумевање ликовних 

симбола(Богомил Карлаварис). 



Стваралаштво

• За разлику од популарног мишљења ликовност
раног детињства има мало везе са уметничким 
стваралаштвом. У том периоду дете је ангажовано 
развојем сензомоторних и моторичких способности.

• Од предшколског узраста повећава се дететов 
капацитет за коришћење, манипулисање, 
експериментисање, обликовање и преобликовање 
(трансформисање) и разумевање разних 
симболичких система.



Дете се активно служи у свету симбола : 

линијом, бојом, речима, звуковима....



Уметност – ДА или НЕ

• Дечији ликовни радови на том узрасту одраслима 
заиста личе на уметност одраслих али не и за дете, 
из разлога зато што не представљају неки систем.

• Недостају когнитивни елементи и критеријуми који 
карактеришу више ступњеве стваралаштва.

• Тек око 7. године дете улази у квалитативну 
посебну фазу ум. развоја:  савладавање правила 
шема и сл. Тада  настају прве скице ум. процеса (Е. 
Танај).



ВАЖНО: правилан одабир и подстицаја 

и методичких поступака



Социо-емоционални развој



Емоције и стереотипи

• Емоционално стање детета огледа се кроз 
ликовно изражавање у степену његовог 
уношења себе у ликовно остварење, од 
стереотипног понављања мотива до пуне 
емоционалне ангажованости.

• Честа стереотипна понављања запажају се 
код деце чије мишљење карактерише 
ригидност.



• Емоционално дистанцирано дете и када црта 
не уноси се у то што ради.Често на таквом 
цртежу недостају људи а ако их има нису 
представљени у акцији.

• Развој свести о социјалном аспекту стварности 
огледа се и у представљању занимања која у 
дететовим очима имају друштвени значај(нпр. 
ватрогасци, полиција, лекари хитне помоћи). 
Дете радо представља и себе у игри и 
породичним односима и сл.



Закључак поглавља

• Дете које има тешкоћа у социјалном и 

емоционалном развојучесто црта 

неповезано, разбацане фигуре људи, од 

којих је оно просторно или на неке друге 

начине издвојено (нпр. себе представља у 

углу папира, између њега и других особа 

тече река, постоји ограда и сл.) 


